TENYÉSZVIZSGA-ÉRTÉKELŐ LAP
LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
1. A MAGATARTÁS MEGÍTÉLÉSE / WESENVIZSGÁLATI RÉSZ
Kutya neve: Luca-Guard Born To Be Best
VIZSGARÉSZ

MEGFELELT / pontozás

a. A kutya viselkedése magára
hagyva

10

b. A kutya viselkedése egy másik
nemű kutyával szemben

10

c. A kutya testméreteinek
felvétele

10

d. Viselkedés embercsoportban

10

e. Ragaszkodás

10

f. Autós-teszt

10

g. Ernyő-teszt

10

h. Viselkedés egy személyek által
képezett folyosóban

10

i. Reakció hanghatásra

10

NEM FELELT MEG / pontozás

Csak azok a kutyák tehetnek sikeres vizsgát, akik az egész vizsga ideje alatt kifogástalan viselkedést
mutatnak. Amennyiben a bírónak a kutya viselkedésével kapcsolatosan aggályai támadnak, bármikor új
gyakorlatot rendelhet el.

dátum:

bíró aláírása
p.h.

tenyésztési bizottsági tag aláírása

2. KÜLLEMI BÍRÁLAT (Küllem, anatómia, mozgás)
A kutya testfelépítését állásban, járásban és ügetésben is meg kell vizsgálni. Végezetül összbenyomást kell
kialakítani, és egy összefoglaló minősítést kiadni az FCI bírói szabályzatának és a standardnek a
figyelembevételével. Eredményes vizsga esetén ennek a minősítésnek legalább „Nagyon jó”-nak kell lennie.

Kutya neve: Luca-Guard Born To Be Best
Születési ideje: 2012.04.25.
Chipszáma: 972274000095390
Apja: Dante vom Dreiburgenland
Anyja: Skjaergaardens Casino Boomtown
Tenyésztő: Kirják József
Tulajdonos: Dr. Győri Gábor
Tulajdonos lakcíme: 7100 Szekszárd, Munkácsy u.21/a.

Súly: 70 kg
Marmagasság: 76 cm
Törzshosszúság: 87 cm
Mellkasmélység: 38 cm
Mellkaskerület: 110 cm
Mellső lábtő kerület: 20 cm

Részletes leíró bírálat:
3 éves, közepes méretű, kiváló kondíciójú, erős csontozatú, harmonikus kan. Igen erőteljes,
kanos fej, szép kifejezés. Még középbarna szemek, lógó ajakszélek, feszes szemhéjak.
Orrháton kissé áttört maszk. Közepes méretű, jól tűzött és tartott fülek.
Erős nyak és izmolt mar, széles, feszes hát, izmos, rövid ágyék. Kiváló mellkasmélység és
szélesség, kiváló alsó vonal. Kifejezetten hosszú fehér csík a mellkason. Harmonikus mellsőés hátulsó szögellések, kissé hosszú hátulsó lábtő. Korrekt hosszúságú farok. Típusos szín és
szőrzet, kiválóan ápolt. Lendületes, szabályos mozgás, ügetés közben magasra tartott,
visszakunkorított farok.
Figyelmes, barátságos, kiegyensúlyozott, tipikus leonbergi wesen.

A tenyésztéskor ajánlottan figyelembeveendő előírások:
Fehér mellfoltos szukát lehetőleg ne fedezzen.
Lehetőleg sötét szemű szuka legyen a tenyészpartner.

A tenyésztéskor kötelezően figyelembeveendő előírások:
Mozgás közben magasan tartott, visszakunkorított farkú szukával nem pároztatható.
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